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PRESIDENTENS HJØRNE

KLASSIFIKASJONSKOMITEEN

Kjære Rotarianere
Januar måned er snart passert og for meg har dette vært
en travel måned med president-treff i Arendal, messebesøk
i Danmark (Herning), og det ekstra arbeidet som myndighetene pålegger oss med å ha "bøkene" i or den nå når selvangivelsens tid nær mer seg.

ved formann Terje Andersen (som forøvrig tidvis residerer i Syd Afrika), er igang med forslag til nye medlemmer
basert på manglende klassifikasjoner, alder og (kjønn?)!
Det er notert 5 aktuelle navn i "medlemsbanken". Ingen
av disse har vært "ute på høring" eller er godkjent av styret
og klubbmedlemmene.

BJØRN GUSTAVSEN har skriftlig meddelt president og
styret at han sier opp sitt medlemsskap. Bjørn har ytet mye
for klubben, ikke minst gjennom båtturer og sosiale arrangementer. Det er mange av oss som kommer til å savne Bjør n.
Bjørn Gustavsen var formann i Møte & Kameratskaps
komiteen som nå endres ved at Ulf Sundling blir for mann
og Max T randem NF.
Vi er 53 medlemmer i klubben pr. dags dato. Kanskje på
tide å komme med forslag til nye og yngre medlemmer damer nevnes stadig oftere....

Terje er åpen for flere forslag. Han kan treffes på e-mail:
evaterje@telkomsa.net

Rotaryhilsen - Martin
----------------------------------------------------------------

STYREMØTEREFERAT 19. januar 04.
Til stede:

Martin, Espen, Jan, Terje A, Bjørn N,
Ole Herman, Olav, Håkon
Ikke tilstede: Terje K, Jon Petter, Tor
Presidenten informerte kort fra distriktets president treff.
Sak 1: Fremmøte? Passive medlemmer?
Presidenten kontakter Rolf G. vedrørende fremtidig permisjon etc. For andre halvår 2003 hadde vi 4 aktive medlemmer som hadde mindre en 30% oppmøte.
Undertegnede foretar en spørreundersøkelse på neste Juno?
møte om møtedag/møtetidspunkt er optimalt eller om det
eventuelt burde flyttes slik at flere har mulighet til å møte.
Sak 2: Verving av nye medlemmer
Antall medlemmer pdd er 53. Presidenten mente at vi burde
øke antall medlemmer til 58 slik at vi nærmer oss rundt 30
i gjennomsnitt på møtene og henstiller til klassifikasjonskomiteen å se hva de har i "banken" samt å gå aktiv ut for å
"verve" nye medlemmer fra klassifikasjoner som ikke er representert i klubben i dag.
Sak 3: Oppmerksomhetsprisen
Espen følger den tidligere saken med håndverkerforeningen.
Det kom inn forslag om å eventuelt å finne noen i nærmiljøet som har utmerket seg, det være idrett eller kultur.
Sak 4: Andre tiltak, eks. Øisteins forslag i 3. minutt.
Styret setter av 10.000,- kr. til skoleprosjekt i Uganda. Det
undersøkes om det finnes mulighet for å få til en "Matching
Grants" som gjør at summen kan dobles.
Sak 5: Skal vi sponse RYLA
Det blir ingen sponsing av RYLA i år.

ÅRBOKEN (matrikkelen) - siste frist....
Sekretær Alv oppdaterer og retter opp matrikkelen direkte på internett. De som har rettelser, har skiftet adresse,
telefon, jobb etc. i forhold til det som står skrevet i Årboken,
må meddele dette SNAREST til Alv.
Han treffes på møtene eller til e-mail: alvsj@tiscali.no

HOLMESTRAND
ROTARY KLUBB´s
presidentkjede
fra 1949.
Illustrasjonen viser forslag til utvidelse av ekstra
kjederekke slik at fremtidige
presidenter behørig kan få
sine navn inngravert.
Pris på det nye forslaget
vil bli forelagt styret når dette
foreligger fra sølvsmeden.

INTERESSANT MØTE
Flere av våre medlemmer ser ut til å ha gode forbindelser
både "der oppe og her ute". Det er ikke hverdagskost å få
besøk av representant fra Israels ambassade.
Tamar Rahamimoff-Honig (deputy to the Ambassador), forteller i en e-mail til Jan den 19. januar:
I have arrived in Norway 1.5 years ago. In addition to being
a Diplomat, I am an International Lawyer. I served for 5 years
in the Legal Departement of the Israeli Ministry of Foreign
affairs prior to my assignment to Norway.
Følgende e-mail er sendt av Jan den 20. januar:
Dear Tamar,
I just like to thank you for the very professional lecture you
made for Holmestrand Rotary Club last night. We are all
impressed about your knowledge and your pedagogic way
of presenting a difficult issue. The club wishes you and your
fascinating country a positive future.

Best regards Jan Sollid
Sekretæren 19.1.04. Alv

Jan må berømmes for å ha fått til dette spesielle møtet
som ga oss en god innsikt i den infløkte situasjonen i denne
delen av midtøsten - sett fra Israels side - Olav
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Lend a Hand

Returadresse:
Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre, 3080 Holmestrand.

Får vi en svensk
RI president i Rotaryåret
2005-2006?
Carl-Wilhelm Stenhammar, Gøteborg Rotary Klubb er nominert av valgkomiteen, og det er ingen konkurrerende kandidater.

Møteprogram FEBRUAR 2004
Mandag 02. 3-MINUTT ved Tobias Brodtkorp
""MAKTUTREDNINGEN""
Arne Martin innleder til debatt
Ansvarlig: Samfunnstjenesten
Referent: Magne Aven

Stenhammar er markedsdirektør
for matprodukter og tidligere eier av
Gust. F. Bratt AB. Han har vært Rotarianer siden 1974,
distriktsguvernør, og sittet i RI styret i 1996-98.

Mandag 09. IT-HYDRO ved Stig Kløvstedt
Ansvarlig: IT-komiteen ved Lars
Referent: Espen Andresen

RI´s WEB SIDE www.rotary.org

Mandag 16. 3-MINUTT ved Ole Wathne
EGO FOREDRAG ved Nils Ørum
Referent: Lars Tveito

Redesigned og "NEW LOOK" er bare en av grunnene til at du
bør ta en titt på Rotary International sin hjemmeside.
Den har blitt mer brukervennlig og er enklere å "navigere"
seg gjennom enn tidligere.
Mange seksjoner har fått nye navn som:

Mandag 23. FRI FLYT AV ARBEIDSKRAFT I EU
ved Eures konsulent Fred Gundersen
Ansvarlig: Internasjonal Tjeneste
Referent: Max T randem

- Member Access er Rotary´s egen Business Portal
- Newsroom er stedet hvor du finner nyheter og info
- Events er det nye navnet for møter og tilstelninger

NB! De som har oppgaver på møtene, men som er forhindret fra å møte, MÅ skaffe stedfortreder.

- Club Support - stedet for hjelp og administrativ service

MØTEREFERAT må sendes vår arkivar:
Hans Petter Harestad, Eventyrstien 1, 3080 Holmestrand
pr. brev, fax 33 05 24 44 eller via e-post: htk@htk.no.

Og det er "knapper" for Rotary Foundation, Online shopping, Discussion forums og Club Locator.

Fødselsdager i FEBRUAR
04.
13.
14.
15.
17.
23.

Hans Narverud...................... 58
Terje Andersen...................... 60
Johan Svele........................... 73
Espen Andresen.....................46
Kåre Huseby.......................... 81
Rotary International...............99
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Do it tomorr ow; you´ve made
enough mistakes today

Fremmøtestatistikk for desember - 65 %

VI GRATULERER!
MÅNEDSBREV 1/2004 ER SPONSET AV:

Innlegg til månedsbrev nr. 3/2004 sendes redaktøren -

senest mandag 16. februar:
Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre - 3080 Holmestrand
fax 333 78 001 eller e-mail: olav@modellers.com
privat 330 60412 mobil 901 46852

KOMPETANSE TIL Å OVERTA ANSVAR
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BEHANDLINGSLØSNINGER for de fleste typer SPESIALAVFALL

